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De ING Business Line is een kasfaciliteit van minimaal 1.250 euro gekoppeld aan uw 
ING-zichtrekening. Zo hebt u altijd geld beschikbaar om tijdelijke liquiditeitsproblemen 
op te vangen. 

Wanneer is het interessant voor u om een ING Business Line aan te gaan?
Voorbeeld: uw bedrijf kent regelmatig periodes waarbij het meer uitgaven dan inkomsten heeft. Zowel 
bij kleine als bij grotere ondernemingen kunt u het benodigde bedrag om uw leveranciers te betalen of 
een herstelling uit te voeren gewoon via uw zichtrekening overschrijven. Wanneer u wel over voldoende 
inkomsten beschikt om de uitgaven te dekken, moet u hier ook geen gebruik van maken en worden er 
geen intresten aangerekend. 

In een notendop 
• Kasfaciliteit van minimaal 1.250 euro gekoppeld aan uw ING-zichtrekening. 

• Altijd rechtstreeks beschikbaar op uw zichtrekening.

• Deze kasfaciliteit heeft een onbeperkte looptijd met een minimum van 3 maanden.

• U kunt gedeeltelijk of geheel terugbetalen op uw eigen tempo.

• U betaalt alleen intresten op de bedragen die u effectief gebruikt. ING berekent die intresten 
driemaandelijks en houdt ze automatisch af van uw zichtrekening.

• De intresten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

• De ING Business Line is niet combineerbaar met een andere bijkomende kasfaciliteit, 
behalve met een ING Opticash.

• In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als u een starter bent, krijgt u extra voordelige condities.

Kosten
U betaalt een eenmalige studiekost van 125 euro, 25 euro dossierrechten per trimester en een provisie 
die wordt berekend op de toegekende kasfaciliteit.. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als u een starter 
bent) betaalt u twee jaar lang geen kosten.

In bepaalde gevallen kunt u van subsidies genieten. Voor meer info over welke subsidies beschikbaar zijn 
en voor welke u in aanmerking kunt komen, surf naar ing.be/subsidies

Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner. Meer informatie over onze professionele 
kredieten op ing.be/businesscredit

http://ing.be/subsidies
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=VhmVlXIPfZLVRIeVxjpNXy8EcPyu1f5c6A2wM2Bz9AAWCJm%2BElbtl8f_ZaGc4yB2U5QTTB%2BR4Gkj5bOrdI&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

